9 tháng tù cho đối tượng đánh cán bộ Công an tại chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19

Sáng 17/4/2020 TAND huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam mở phiên
tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Phương về tội
“Chống người thi hành công vụ” theo Khoản 1 Điều 330 BLHS, vụ
án được các cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn huyện Nông
Sơn áp dụng theo thủ tục rút gọn, xác định là vụ án trọng điểm.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Phương tại phiên tòa

Tại Quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn của VKSND huyện Nông Sơn, thì vào sáng ngày
06/4/2020, Nguyễn Ngọc Phương (Sinh năm:1982 trú thôn Phước Viên, xã Quế Trung, huyện
Nông Sơn) đến khu vực Đèo Le thuộc xã Quế Lộc, huyện Nông Sơn để tìm gỗ ghép lan (hoa
Phong Lan). Chiều cùng ngày, Phương đi bộ xuống đường ĐT 611 thì gặp anh Trương Công Bá
(Sinh năm: 1985; trú tại xã Quế Trung, huyện Nông Sơn) nên nhờ anh Bá chở về nhà. Khoảng
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14 giờ 30 phút cùng ngày thì cả hai đến điểm chốt chặn kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại chân
Đèo Le. Tổ chốt chặn yêu cầu dừng xe và khai báo y tế theo quy định. Sau khi dừng xe
Phương tháo khẩu trang ra thì anh Phạm Ngọc Dưỡng (Cán bộ Công an huyện Nông Sơn – Tổ
trưởng tổ chốt chặn) nhắc nhở Phương đeo khẩu trang. Phương không hợp tác mà còn có hành
vi chống đối, dùng lời lẽ xúc phạm anh Phạm Ngọc Dưỡng và không chấp hành việc khai báo y
tế. Sau đó, Phương đi bộ khoảng 30 mét vào một nhà dân ở gần đó lấy một “cái trang cào lúa”
cán bằng gỗ, lưỡi trang bằng sắt chạy lại nơi anh Phạm Ngọc Dưỡng đang đứng và đánh phần
lưỡi trang bằng sắt xuống đầu anh Dưỡng, anh Dưỡng kịp thời né tránh được. Tổ công tác tại
điểm chốt chặn đã báo cáo Công an xã Sơn Viên, huyện Nông Sơn đến lập biên bản bắt người
phạm tội quả tang và bàn giao Nguyễn Ngọc Phương cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an
huyện Nông Sơn.

Với hành vi phạm tội nêu trên, sau khi phân tích đánh giá hậu quả hành vi phạm tội của bị cáo
cũng như căn cứ vào tài liệu, chứng cứ và tranh luận tại phiên tòa. Hội đồng xét xử đã tuyên
phạt Nguyễn Ngọc Phương 09 tháng tù. Đây là bài học cảnh tỉnh, nghiêm khắc đối với những
ai không chấp hành chủ trương của Đảng và Nhà nước trong công tác phòng, chống dịch Covid
– 19.
Nguyễn Thị Thảo/ VKSND huyện Nông Sơn
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